
Рекомендації щодо організації роботи 
з попередження насильства серед неповнолітніх 

У закладі освіти необхідно розробити план дій з профілактики 
насильства серед неповнолітніх та запровадити систему постійного 
відслідковування випадків насильства серед дітей та учнівської молоді, 
виявлення дітей-агресорів. 

Фахівці психологічної служби повинні організувати системну роботу з 
вторинного та третинного видів профілактики з дітьми, що мають 
схильність до насильства. За необхідності залучати до цієї роботи 
фахівців Служби у справах дітей та правоохоронних органів. 

Важливо не залишати поза увагою батьків таких дітей. Також 
потрібна робота з класними колективами, яка має плануватися і 
реалізовуватися згідно із загальною програмою надання соціально-
педагогічної та психологічної допомоги дитині-агресору та дітям, які 
постраждали від його дій. 

Робота психологічної служби навчального закладу з попередження 
насильства серед дітей та учнівської молоді повинна бути спрямована 
на 

– проведення заходів з профілактики негативних звичок, жорстокої 
та протиправної поведінки серед неповнолітніх; 

– здійснення, спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, соціального інспектування сімей, у яких батьки схильні до 
недбалого ставлення до дітей; 

– створення на базі навчальних закладів консультативних пунктів 
для учнів, батьків та вчителів, де можна отримати консультацію 
психолога, соціального педагога та юриста; 

– проведення групових тренінгів та індивідуальної роботи з молоддю 
у наданні допомоги для вирішення особистих проблем; 

– наповнення змістом з урахуванням останніх досягнень у педагогіці 
та психології просвітницької роботи (проведення виховних годин), 
спрямованої на корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій учнів; 

– активніше залучення батьків до профілактичної роботи з дітьми. 
Через батьків можна доносити до дітей інформацію про загальні 
способи попередження ситуацій насильства та наявні форми допомоги, 



яку дитина може отримати на базі школи. Це особливо стосується дітей 
молодшого віку; 

– надання більшої уваги статево рольовому вихованню дітей, 
зокрема через вираження особистісних симпатій. 

Не слід дітям із вираженою агресивністю доручати керівництво 
однолітками чи молодшими дітьми — це може спровокувати прояви 
жорстокості. 

Однією з можливих форм роботи, спрямованої на профілактику 
насильства у навчальному закладі, може бути шкільна медіація — 
вирішенні конфліктних ситуацій примиренням сторін через знаходження 
оптимального варіанта подолання проблеми, що задовольняє обидві 
сторони, за взаємного бажання сторін знайти вихід із ситуації. 

  

 


